
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah dijelaskan dan telah 

dilakukan terhadap data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung 

dengan menggunakan uji statistik regresi linear, korelasi dan pengujian dengan alat 

uji t, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur penyusunan anggaran pengeluaran kas Pemerintah Daerah Kota 

Bandung, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan 

anggaran lainnya, dimana anggaran pengeluaran kas disusun dan dirancang 

oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dan diserahkan 

bersamaan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang nantinya akan 

diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini 

Bendahara Umum Daerah (BUD) yang nantinya dari setiap SKPD akan 

ditampung dan dirumuskan dan disahkan melalui persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran pengeluaran kas sendiri 

merupakan salah satu unsur pembentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) dimana setiap pengeluaran kas harus melalui Bendahara 

Umum Daerah (BUD) karena pelaksanaan anggran kas untuk mendanai 

operasional kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bandung dikelola oleh Sub 

Bagian Perbendaharaan yang berada dibawah Bagian Keuangan. Anggaran ini 

dibuat agar bisa memonitor setiap biaya yang dikeluarkan agar dapat 

dianalisis untuk dilihat apakah ada biaya–biaya yang bisa dikurangi atau 

dihilangkan untuk koreksi anggaran di tahun–tahun yang akan datang agar 

dapat lebih memaksimalkan usaha untuk mensejahterakan masyarakat. 
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2. Pengendalian realisasi pengeluaran kas yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari kebijakan–kebijakan 

yang dilakukan, selain itu prosedur realisasi kas sendiri dilaksanakan cukup 

baik dimana pemisahan fungsi tiap bagian dilaksanakan dengan maksimal dan 

setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti–bukti yang lengkap dan sah 

serta diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta prosesnya harus melalui bagian keuangan 

sehingga aktivitas pengeluaran kas tetap sepengewasan bagian keuangan dan 

pengeluaran kas harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran sehingga 

pengeluaran diluar anggaran tidak boleh dilaksanakan jika ada harus ada 

persetujuan dari sekretaris daerah dan walikota selaku pimpinan daerah. 

Dengan demikian resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir sampai 

pada tingkat yang dapat ditolerir. 

3. Jika dilihat dari pelaksanaan realisasi kas, Pemerintah Daerah Kota Bandung 

menunjukan prestasi yang cukup baik dalam pengelolaan realisasi 

pengeluaran kas. hal ini dilihat dari konsistennya realisasi pengeluaran. Jika 

pada tahun 2004–2006 realisasi melebihi anggaran itupun masih dalam tahap 

yang wajar karena pada periode tersebut banyak sekali pengeluaran khususnya 

dalam pembiayaan pengeluaran dimana pembayaran pokok utang diperbesar 

sehingga mengakibatkan pengeluaran kas membengkak. Selain itu yang 

paling signifikan hal tersebut dikarenakan ada sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun berjalan sehinnga terlihat seperti membengkak padahal secara operasi 

tidak terjadi sesuatu yang yang merugikan.  

4. Apabila dilihat dari peranan anggaran pengeluaran kas sebagai alat bantu 

dalam menunjang efektifitas pengendalian realisasi pengeluaran kas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan perhitungan korelasinya didapat r = 0,919 yang berarti 

menunjukan besarnya hubungan anggaran pengeluaran kas dengan realisasi 

pengeluaran kas. Hal ini dikarenakan batas nilai koefisien korelasi 
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menunjukan  r hitung sebesar 0,919 tersebut mendekati 1 yang berarti korelasi 

antara variabel tersebut sangat tinggi.  

b. Demikian juga besarnya peranan anggaran pengeluaran kas sebagai alat bantu 

dalam menunjang efektifitas pengendalian realisasi kas. Hal ini terlihat dari 

koefisien determinasinya yaitu 84,45% yang menunjukan bahwa anggaran 

pengeluaran berperan sebesar 84,45% terhadap realisasi pengeluaran kas dan 

sisanya merupakan peranan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

c. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dua pihak 

menunjukan bahwa pada tingkat signifikasi senilai 0,05 dan derajat kebebasan 

sebesar n – 2 diperoleh nilai t hitung 4,026 sedangkan nila t tabel sebesar 

3,182 nilai t hitung tersebut berada di daerah penolakan Ho yaitu 4,026 > 

3,182 yang berarti anggaran pengeluaran kas memiliki peranan yang 

signifikan dalam menunjang efektifitas pengendalian realisasi pengeluaran 

kas. 

 

 

5.2 Saran  

Setelah menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada 

Pemerintah Daerah Kota Bandung mengenai peranan anggaran pengeluaran kas 

sebagai alat bantu dalam menunjang efektifitas pengendalian realisasi pengeluaran 

kas, maka penulis ingin mencoba memberikan saran kepada pihak yang 

bersangkutan. Adapun saran yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung 

adalah sebagai berikut : 

1. Terfokus pada perkembangan anggaran pengeluaran, sebaiknya departemen anggaran 

khususnya menganalisis kembali secara detail jumlah serta kegiatan yang akan 

diselenggarakan agar anggaran pengeluaran kas yang tersusun dan disahkan nantinya 

bisa menjadi anggaran yang relevan serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

Serta sudah selayaknya penanganan terhadap anggaran pengeluaran kas ini 

dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu informasi dan teknologi guna menunjang 

hal tersebut harus lebih diperhatikan. 
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2. Dilihat dari realisasi pengeluaran kas yang melebihi anggaran, sebaiknya hal tersebut 

bisa diantisipasi dengan meminimalkan biaya–biaya yang dianggap bisa dihilangkan 

atau bisa dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur batas maksimum dan 

minimum pengeluaran yang melebihi anggaran secara jelas, misalnya penetapan 5% 

batas anggaran maksimum maupun minimum. Selain itu sebaiknya prosedur realisasi 

pengeluaran kas di perketat tetapi tidak dipersulit. Maksudnya pengeluaran harus 

melalui proses yang selektif tetapi tidak rumit dalam pelaksanaannya. 

3. Pengawasan terhadap anggaran maupun realisasinya harus dilakukan secara 

sistematis, jelas serta berkesinambungan agar proses arus kas dapat berjalan sesuai 

harapan. Khusus pengawasan dalam bentuk pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara 

mendadak agar para pelaksana fungsi terkait dapat lebih disiplin dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

4. Peran sumber daya manusia sangat penting dalam setiap kegiatan tidak terkecuali 

dalam kegiatan penyusunan, perumusan dan realisasi anggaran dibutuhkan 

kemampuan lebih untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Agar tidak tertinggal 

dan kualitas semakin baik sudah sepantasnya dilakukan studi banding dan 

melaksanakan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terkait. Hal ini 

diperlukan guna meningkatkan kualitas anggaran dan kinerja dari sumber daya 

manusia yang ada. 

5. Tranparansi akan arus kas harus lebih ditingkatkan, karena  dengan transparansi 

masyarakat dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang 

dilkukan oleh pihak–pihak terkait untuk sama–sama membangun kota Bandung agar 

lebih baik lagi.        
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